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Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 

obowiązująca od dnia 1 września 2020 r. 

 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach 

 

1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania. 

2. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w 
szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. 

3. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych w szkole środków 
bezpieczeństwa nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego 
z zakażeniem. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/. 

5. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej 
na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego – w przypadku gdy rejon ten 
zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor 
Szkoły wprowadzi dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem. 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Dyrektor w związku z epidemią prowadzi działania profilaktyczne i wprowadza 

wzmożony rygor higieniczny mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

chorób. Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o podjętych środkach. 

2. Dyrektor ma zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami 

dzieci.  

3. Szkoła pracuje zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem. 

4. W szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ 

klasy, wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem 

zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole: 

a) blok I – uczniowie klas IV, V i VIII rozpoczynają zajęcia o godz. 7.20 i wychodzą 
na przerwy śródlekcyjne po 2, 4, 6 i 8 lekcji (przerwy po 1, 3, 5, i 7 lekcji będą 
spędzali w klasie pod opieką nauczyciela); 

b) blok II – uczniowie klas VI i VII rozpoczynają zajęcia o godz. 8.10 i  wychodzą na 
przerwy śródlekcyjne po 3, 5, 7 i 9 lekcji (przerwy po 2, 4, 6 i 8 lekcji  będą 
spędzali w klasie pod opieką nauczyciela); 

c) dzieci z oddziałów przedszkolnych będą rozpoczynały zajęcia o godzinie 7.30;  

http://www.gov.pl/web/koronawirus/
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d) uczniowie z klas I-III rozpoczynają lekcje o godzinie  7.50 lub 8.10, czas przerw 
w poszczególnych oddziałach będzie ustalany przez wychowawców. 

5. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy 
planem zajęć. 

6. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły. 
7. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym 

obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się w wejściu do szkoły. 
8. Opuszczając szkołę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do 

rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do 
budynku szkoły. 

9. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej. 

10. Uczniowie muszą mieć osłonę nosa i ust podczas: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, 
przerw śródlekcyjnych, przemieszczania się uczniów między pracowniami  szkolnymi, 
w szatni. 

11. Uczniowie zobowiązani są do posiadania rękawiczek ochronnych podczas zajęć 
informatyki. 

I. Zasady wzmożonego rygoru higienicznego 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do szkoły. 

2. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Zachowuje się dodatkowe środki 

ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz. 

3. Osoby trzecie mogą  przebywać w szkole tylko w uzasadnionych przypadkach przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe, dezynfekcja rąk. 

4. Wszystkie osoby wchodzące do budynków szkoły mają bezwzględny obowiązek 

wpisania się do rejestru wejść. 

5. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk dla  wszystkich osób 

wchodzących do budynku. 

6. Wymaga się bezwzględnego przestrzeganiu zasad higieny osobistej od wszystkich osób 

przebywających na terenie szkoły. 

7. Pracownicy mają obowiązek dokonywania dodatkowej dezynfekcji przy użyciu 

środków dezynfekcyjnych. 

8. Wzmożono  kontrolę nad higieną  przygotowywania posiłków.  

9. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego wyłączono z użytkowania 

źródełka wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły. 

10. Dzieci, u których wystąpią objawy chorobowe będą natychmiast izolowane. 

11. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki, 

przyłbice ochronne oraz fartuchy. 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,101580.html#anchorLink
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,143221.html?tag=kwarantanna#anchorLink
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12. Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i z opiekunami 

grup (poza wyznaczoną woźną oddziałową). 

13. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

14.  Dzieci, pod nadzorem nauczycieli korzystają z istniejącego na terenie szkoły placu 

zabaw. Zapewnia się codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw, grupy dzieci 

korzystają  z placu wymiennie. 

15. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 

spożywania posiłków. Pracownicy zostali poinstruowani, jak należy je stosować. 

16.  Przeprowadzono spotkania z pracownikami na temat profilaktyki zdrowotnej, również 

dotyczącej ich samych. 

17.  Do szkoły nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.  

18. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować dziecko  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

19.  Zabezpieczono w sekretariacie numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  

20. Po spożyciu posiłku następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej 

grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu 

w temperaturze min. 60 st. C oraz wyparzane.  

 

II. Obowiązki nauczycieli 

 

1.  Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Prowadzą pogadanki z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej. 

2. Zobowiązani są do stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w 

szkole. 

3. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.  

4. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. 

pluszowe zabawki. Wykorzystywane zabawki lub inne przedmioty są systematycznie 

dezynfekowane.  

5. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę  

i prowadzą gimnastykę lub zabawy ruchowe.  

6. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizują  

pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. 



4 
 

7.  Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu. Dbają o 

zachowanie bezpiecznej odległości między dziećmi. 

 

III. Obowiązki rodziców 

 

1. Zapewniają dziecku odpowiednią opiekę podczas przyprowadzania go do szkoły, 

przekazują dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.  

2. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.  

3. Przyprowadzają do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Wyrażają 

zgodę (pisemne oświadczenie) na pomiar temperatury ciała dziecka. 

4. Nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji.  

5. Przestrzegają zasady niezabierania do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy 

zabawek.  

6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny  

z wyraźnym wyartykułowaniem konieczności unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

częstego  mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie.  

7. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób 

przebywających w przedszkolu, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m. 

Obowiązuje też zasada, że na 15 m. kw. w szkole powinien przebywać jeden rodzic z 

dzieckiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


